SỞ GD-ĐT TP HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT
TỔ THỂ DỤC – QUỐC PHÒNG
ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TRỰC TUYẾN MÔN GDQP
- Mục đích: định hướng cho các em nghiên cứu kiến thức, học tập trực
tuyến môn GDQP có hiệu quả hơn.
- Hình thức: dựa trên sách giáo khoa, bài học và các câu hỏi định hướng
từ đó các em đúc kết ra nội dung của bài học.

BÀI 5

A/ MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
Giúp cho học sinh nắm chắc những nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự. Xác định
rõ trách nhiệm đối với nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành chương trình Giáo dục quốc phòng
với kết quả tốt.
2. Thái độ:
- Chấp hành đầy đủ các quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng nhập ngũ, sẵn sàng
tham gia vào các hoạt động quốc phòng ở nhà trường, ở địa phương và xây dựng quân đội.
- Xây dựng niềm tự hào và trân trọng truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt
Nam, sẵn sàng nhập ngũ, sẵn sàng phục vụ trong ngạch dự bị động viên.

B/ NỘI DUNG BÀI HỌC
Bài: Luật nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ(NVQS )
II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
1. Giới thiệu khái quát về Luật NVQS:
2. Nội dung cơ bản của Luật NVQS
a. Những quy định chung:
* Một số khái niệm:
- NVQS là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong quân đội nhân dân Việt Nam. Làm nghĩa
vụ quân sự gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị.
+Công dân phục vụ tại ngũ gọi là quân nhân tại ngũ .
+Công dân phục vụ trong ngạch dự bị gọi là quân nhân dự bị..

+Công dân thực hiện NVQS tại ngũ từ 18 tuổi đến hết 25 tuổi, công dân được đào tạo trình độ cao
đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. Tuổi phục vụ
trong ngạch dự bị từ đủ 18 tuổi đến 45 tuổi
* Nghĩa vụ của quân nhân tại ngũ và quân nhân dự bị.
- Tuyệt đối trung thành với tổ quốc, nhân dân và nhà nước CHXHCN việt nam. Nêu cao tinh thần
cảnh giác sẵn sàng chiến đấu, hi sinh bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam XHCN và hoàn thành
mọi nhiệm vụ được giao.
- Tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, kiên quyết bảo vệ tài sản XHCN, bảo vệ tính mạng, tài
sản của nhân dân.
- Gương mẫu chấp hành đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nứơc, điều lệnh điều lệ
của quân đội .
- Ra sức học tập chính trị, quân sự, văn hoá, kỹ thuật nghiệp vụ, rèn luyện tính tổ chức, kỷ luật,
thể lực không ngừng nâng cao bản lĩnh chiến đấu.
=> Những nghĩa vụ quân nhân nói lên bản chất cách mạng của quân đội, của mỗi quân nhân và
yêu cầu họ phải luôn trao dồi bản chất cách mạng đó.
- Mọi quân nhân ( tại ngũ và dự bị ) trong thời gian tập trung làm nhiệm vụ có quyền và nghĩa vụ
của công dân.
- Mọi công dân nam: không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng, trình độ
văn hoá hay nơi cư trú…có nghĩa vụ phục vụ tại ngũ trong quân đội nhân dân việt nam.
- Công dân nữ trong độ tuổi từ 18 - 40 có chuyên môn cần cho quân đội , trong thời bình phải đăng
ký nghĩa vụ quân sự và được gọi huấn luỵện. Nếu tự nguyện có thể được phục vụ tại ngũ. Trong
thời chiến: Theo quy định của chính phủ, công dân nữ được gọi nhập ngũ và đảm nhiệm công tác
thích hợp”.
b. Chuẩn bị cho thanh niên phục vụ tại ngũ.
- Huấn luyện quân sự phổ thông ( giáo dục quốc phòng ).
- Đào tạo cán bộ nhân viên có chuyên môn kỹ thuật cho quân đội
- Đăng ký nghĩa vụ quân sự và kiểm tra sức khoẻ đối với công dân nam giới đủ 17 tuổi, nữ đủ 18
tuổi trở lên - nhằm nắm chắc lực lượng để gọi thanh niên nhập ngũ năm sau

III/ KẾT THÚC BÀI
- Giải đáp thắc mắc của học sinh:
- Hệ thống nội dung:
1. Những quy định chung
2. Chuẩn bị cho thanh niên phục vụ tại ngũ

